PREZENTACE ČINNOSTI OKRESNÍ AGRÁRNÍ
KOMORY MOST A INFORMAČNÍHO CENTRA
PRO ROZVOJ ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA
ÚSTECKÉHO KRAJE
u příležitosti REGIOFESTU v Chomutově
11. května 2017

Projekt
REGIONÁLNÍ POTRAVINY A NEJLEPŠÍHO
POTRAVINÁŘSKÉHO VÝROBKU ÚSTECKÉHO
KRAJE – KRAJE PŘEMYSLA ORÁČE

KDO JSME?
Jsme Okresní agrární komora Most, která sdružuje zemědělce
z okresů Most, Teplice a některé z Chomutovska a Ústecka.
V současné době je u nás registrováno celkem 42
zemědělských subjektů, z toho 33 je SHR – FO a 9 s.r.o. – PO.
OAK Most je členem Krajské agrární komory Ústeckého kraje a
Agrární komory ČR. Také jsme členy Hospodářské a sociální rady
Mostecka.

Hlavní náplní činnosti je:
• Organizování seminářů, workshopů, vzdělávacích projektů pro
zemědělce Ústeckého kraje
• Poradenské služby pro zemědělce
• Do OAK je začleněno Informační centrum pro rozvoj zemědělství a
venkova Ústeckého kraje (bývalé Krajské informační středisko) a
zabezpečujeme každodenní informační aktuální činnost pro
zemědělce tak, aby měli potřebné informace pro řízení jejich podniků

Kromě této hlavní náplně také v Ústeckém kraji zajišťujeme
soutěž o značku „Regionální potravina“ a soutěž „O nejlepší
potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla
Oráče“ a jsme koordinátory těchto soutěží.

Tým OAK Most při organizaci těchto soutěží tvoří:
• Monika Plachá
• Radomíra Plachá
• Bc. Lenka Skalská

Projekt „Regionální potravina a nejlepší potravinářský výrobek
Ústeckého kraje“ byl zařazen do tzv. „RODINNÉHO STŘÍBRA
ÚSTECKÉHO KRAJE“, tj. nejvýznamnější akce Ústeckého kraje, které
svým charakterem a důležitostí přesahují rámec Ústeckého kraje.

REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Projekt Regionální Potravina běží od roku 2010 a je vyhlašován
ve všech 13 krajích ČR. Při loňském, sedmém, ročníku bylo
oceněno historicky nejvíc výrobků, a to 110. Zároveň jich byl také
přihlášen rekordní počet: 1 475.
Již osmým rokem uděluje Ministerstvo zemědělství značku
„Regionální potravina” nejkvalitnějším zemědělským nebo
potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích
a desátým rokem značku “Nejlepší potravinářský výrobek ÚK –
Kraje Přemysla Oráče” uděluje Ústecký kraj pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje.

Hlavním cílem je představit spotřebitelům to nejlepší
z potravinářské produkce v jednotlivých krajích České republiky.
Projekt vychází vstříc sílícím zájmům veřejnosti o kvalitní
potraviny od tradičních regionálních výrobců.
Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je předmětem
žádosti o udělení značky „Regionální potravina,“ musí být vyroben
v příslušném regionu ze surovin daného regionu, případně je-li to
z objektivních důvodů nutné, z tuzemských surovin.

DŮVODY VZNIKU ZNAČKY
Značka regionální potravina vznikla z několika důvodů:

• snaha prosadit na našem trhu opravdu kvalitní, chutné, tradiční
či speciální potraviny
• tyto potraviny jsou díky krátkým distribučním cestám mnohem
čerstvější a levnější
• podpora zaměstnanosti v regionu

BENEFITY POTRAVIN OCENĚNÝCH ZNAČKOU
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
1. Výrobky oceněné značkou Regionální potravina jsou kvalitní,
chutné, tradiční či speciální potraviny.
Oproti mnoha dováženým levným potravinám z celého světa jsou
zárukou kvality a původem z místních zdrojů.
2. Regionální potraviny mají jasný původ.
Spotřebitelé tak jednoznačně vědí, kde a od koho si potraviny
kupují.
Protože svého výrobce znají, mohou vytvářet pomyslný tlak na
udržení kvality potravin.

BENEFITY POTRAVIN OCENĚNÝCH ZNAČKOU
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
3. Regionální potraviny jsou čerstvější a díky tomu mají lepší
chuť a jsou výživově hodnotnější než potraviny dovážené
z různých koutů světa.
Zde platí jasná rovnice = čím delší trasa dopravy, tím potraviny
ztrácí na čerstvosti.
4. Regionální potraviny jsou ekologičtější.
Čím blíže potraviny ke spotřebiteli, tím klesá zátěž životního
prostředí při jejich dopravě a distribuci.

5. Nákupem regionální potraviny spotřebitel podporuje zaměstnanost
a rozvoj v krajích.
Prosperující lokální zemědělci, výrobci i prodejci znamenají udržení či
růst počtu pracovních míst.

Kdo může značku Regionální potravina získat?
Značka RP je určena pro potravinářské nebo zemědělské výrobky
od malých a středních potravinářských výrobců (tj.: firma s max. 250
zaměstnanci).
Jejím držitelem se pak ale mohou stát jen ty výrobky, které zvítězí
v dané kategorii.

KATEGORIE VÝROBKŮ PRO HODNOCENÍ SOUTĚŽE
1. Masné výroby tepelně opracované, včetně uzených mas
(šunkový salám, gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka,
jitrnice, slanina, grilovací klobásy, uzená kolena, paštiky apod.)

2. Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované
výrobky - poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký
salám, klobásy, sušené šunky, apod.)

3. Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy)
4. Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.)
5. Pekařské výrobky, včetně těstovin (chléb, běžné pečivo, jemné
pečivo, trvanlivé pečivo, těstoviny)

6. Cukrářské výrobky, včetně cukrovinek
7. Alkoholické a nealkoholické nápoje, s výjimkou vína z hroznu
révy vinné (piva, lihoviny, ostatní alkoholické nápoje, šťávy, nektary,
ochucené nealkoholické nápoje, minerální vody apod.).
8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě (čerstvá,
sušená, proslazená nebo nakládané ovoce, zelenina, kompoty, džemy,
povidla, protlaky apod.)

9. Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.)
Vítěz získá certifikát a právo užívat značku „Regionální potravina“
daného kraje po dobu 4 let.

Výrobek přihlášený do soutěže musí být v daném kraji nejenom
vyroben, ale i podíl místních surovin je stanoven nejméně na
70%, hlavní surovina přitom musí být 100% tuzemského původu.
Mají tedy pevnou vazbu k regionu, zároveň se může jednat o
krajové speciality, jakýsi unikát, který se jinde nevyrábí.

KOLIKA VÝROBKŮM BYLA ZNAČKA REGIONÁLNÍ POTRAVINA
DOPOSUD UDĚLENA?
Za celou ČR bylo značkou RP oceněno za období od roku 2010
573 produktů. V Ústeckém kraji to je:
ROK

POČET RP

POČET PO

2008

-

7

2009

-

6

2010

6

9

2011

7

9

2012

9

9

2013

9

9

2014

9

14

2015

9

14

2016

9

14

CELKEM

58

91

HODNOCENÍ VÝROBKŮ – HODNOTITELSKÁ KOMISE
Pro hodnocení soutěže RP stanoví ministr zemědělství nezávislou
hodnotitelskou komisi, složenou ze zástupců MZe, SZIFu, SZPI,
KVS, KHS ÚK, Potravinářské komory ČR, Agrární komory ČR
a zástupce Ústeckého kraje.
Organizátor – Okresní agrární komora Most – musí připravit
všechny přihlášené výrobky k hodnocení, tj.: zajistit svoz výrobků
(většinou svážíme sami od výrobců z celého kraje), připravit
výstavku výrobků, označení a také ochutnávky přihlášených
potravin pro hodnotitelskou komisi.

HODNOCENÍ VÝROBKŮ
Také musíme připravit všechny písemné materiály, tabulky
pro hodnocení každého člena hodnotitelské komise.
Vzhledem k velkému počtu přihlášených výrobků v Ústeckém kraji
trvá hodnocení výrobků až 8 hodin. V loňském roce byly ustaveny
pro každou soutěž 2 hodnotitelské komise.
Vše zajišťujeme sami bez cizích externích firem.

HODNOCENÍ VÝROBKŮ
Po samotném obodování jednotlivých výrobků zpracujeme
hodnocení všech výrobků a podle dosaženého nejvyššího počtu
bodů se pak stanoví v každé kategorii 1 vítěz.
Je to mnohdy složité, protože by si často zasloužilo ocenění z jedné
kategorie více výrobků, ale pravidla stanoví 1 výrobek.
Pak hodnotitelská komise sepisuje zápis o vyhodnocení, který se
předává hejtmanovi Ústeckého kraje a ministru zemědělství.

SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Již tradičně slavnostní vyhodnocení soutěže o značku „Regionální
potravina“ probíhá v 1. den výstavy na Zahradě Čech v Litoměřicích.
V roce 2016 to bylo 9.9.2016 a v roce 2017 to bude 15.9.2017.
Okresní agrární komora Most má v pavilonu „A“ vyhrazené prostory
pro výstavku a ochutnávky vítězných výrobků.
Také zde probíhá přímý prodej.

SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Celý stánek je slavnostně vyzdoben, výrobky vystaveny s popisky
výrobků i výrobců, loga regionální potraviny apod.
Slavnostní vyhodnocení probíhá vždy od 13,00 hod. v amfiteátru
výstaviště.
Ocenění předávají ministr anebo náměstek ministra zemědělství,
hejtman Ústeckého kraje, zástupce SZIF Praha, prezident Agrární
komory ČR, litoměřický biskup a další významní hosté.

SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Ocenění vítězové obdrží diplom a
skleněnou plaketu.
Pro tuto příležitost zajišťuje Okresní agrární
komora Most také celodenní kulturní program
v amfiteátru výstaviště tak, aby se návštěvníci také
pobavili.
V letošním roce bude v 1. den výstavy kulturní
program
zajišťovat
kapela
ELEKTROBAND
p. Zedníka a následující úterý pro velký zájem již
potřetí bude účinkovat jihočeská dechovka
„BABOUCI“ pod vedením p. Petra Shýbala.

SPECIFIKA SOUTĚŽE „O NEJLEPŠÍ POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK
ÚSTECKÉHO KRAJE – KRAJE PŘEMYSLA ORÁČE“

Soutěž „Přemysla Oráče“ je rozdělena do 14 kategorií, v každé z nich je
stanoven nejvýše 1 vítěz.

Kromě vítězných výrobků v jednotlivých kategoriích pak však ještě
hejtman Ústeckého kraje uděluje mimořádná ocenění pro další
výrobky, které si za svou mimořádnou nadprůměrnou chuť a kvalitu
výrobků také zaslouží ocenění.
Slavnostní vyhlášení a předání ocenění vítězných regionálních potravin
probíhá na Zahradě Čech, stejně jako pro soutěž „Regionální Potravina.“

Ocenění vítězové obdrží certifikát a koš regionálních potravin.

TISKOVÁ KONFERENCE
Po vlastním slavnostním vyhodnocení již tradičně každoročně
pořádáme tiskovou konferenci za účasti médií, výrobců a
významných osobností Ústeckého kraje, MZe a AK ČR.

Při této příležitosti připravujeme výstavku vítězných regionálních
potravin ve zvláštním salonku a výstavku pro média.

Mezi hlavní akce propagace regionálních potravin v roce 2017 patří:
ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE – 41. ročník – 15. 9. – 23. 9. 2017
• slavnostní vyhodnocení soutěží o značku „Regionální potravina Ústeckého kraje
2016“ a „O nejlepší potravinářský výrobek ÚK – Kraje Přemysla Oráče“ – 15. 9.
• po celou dobu výstavy. tj. 9 dnů, v pavilonu H ve stánku OAK Most probíhala
výstavka, ochutnávky a přímý prodej regionálních potravin

ZEMĚ ŽIVITELKA ČESKÉ BUDĚJOVICE – 23. 8. – 28. 8. 2017
• po celý týden ve společném stánku Ústeckého kraje, Statutárního města Mostu a
OAK Most bude probíhat prezentace regionálních potravin Ústeckého kraje.

Podílíme se také na dalších akcích v rámci Ústeckého kraje i mimo něj:

VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE - 21. 4. – 22. 4. 2017
• prezentace a ochutnávky regionálních potravin ÚK po oba dva dny výstavy –
stánek OAK + potravináři – farmářské trhy
GASTRO FOOD FEST LITOMĚŘICE - 21. 10. – 22. 10. 2017
• stánek v pavilonu A – výstavky, ochutnávky a prodej vítězných RP ÚK

Podílíme se také na dalších akcích v rámci Ústeckého kraje i mimo něj:
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ AGRALL SEVER – 23. 2. – 24. 2. 2017

XII. SETKÁNÍ ZEMĚDĚLCŮ ÚSTECKÉHO KRAJE A MLADÉ ZEMĚDĚLSKÉ GENERACE
U PAMÁTNÍKU PŘEMYSLA ORÁČE VE STADICÍCH – 16. 5. 2017
CELOKRAJSKÉ DOŽÍNKY - 9. 9. 2017
MANAŽERSKÉ FÓRUM ZEMĚDĚLCŮ……..… STŘEDOČESKÉHO A ÚSTECKÉHO KRAJE
– 15.11.2017

Akce OAK Most – Farmářské slavnosti, trhy a další akce
– dle plánu, např.:
1) 1. farmářská slavnost Most – 4. 2. 2017
2) 2. farmářská slavnost Most – 27. 5. 2017
3) 3. farmářská slavnost Most – 30. 9. 2017
4) Ochutnávky na Magistrátu Statutárního města Mostu – 12/2017
5) 4. farmářská slavnost Most – 9. 12. 2017

PROPAGACE VÍTĚZNÝCH REGIONÁLNÍCH POTRAVIN
Po vlastním slavnostním vyhodnocení připravujeme DVD, které
obdrží každý soutěžící. Děláme velkou propagaci všem regionálním
výrobkům, jak v médiích – denním tisku, regionální televizi,
vydáváme letáky, katalogy apod.
Máme radost z toho, když potravináři řeknou, že díky naší
propagaci jim vzrostly tržby a rozšiřují své provozy.
V Zemědělském magazínu byl také zveřejněn film ze Zahrady Čech,
kde se prezentovali někteří výrobci.

PROPAGACE VÍTĚZNÝCH REGIONÁLNÍCH POTRAVIN

Mimo jiné v loňském roce televize OK+ Žatec zveřejnila reportáž
z 1. dne výstavy Zahrady Čech, která byla následně vysílána po celý
týden v regionální televizi.
OCHUTNÁVKY REGIONÁLNÍCH POTRAVIN
V rámci projektu „Regionální potravina“ jsme v roce 2016 strávili
prezentací regionálních potravin na různých místech, nejen
v Ústeckém kraji, celkem 86 dní ochutnávek a stále ještě
plánujeme další ochutnávky.

Nyní uvádíme přehled vítězných výrobků o značku “REGIONÁLNÍ
POTRAVINA ÚSTECKÉHO KRAJE” v jednotlivých letech od roku 2010
ROK 2010
NÁZEV VÝROBKU

KATEGORIE VÝROBKU

VÝROBCE

Vepřové maso ve vlastní šťávě

Masné výrobky

Obchodní společnost GUSTO
spol. s.r.o., Česká Kamenice

Čerstvý kozí sýr bio

Mléko a mléčné výrobky

Jakub Laušman, Farma Držovice

Dolce Latte dort

Pekařské a cukrářské výrobky

KREMEX s.r.o., Ústí nad Labem

Baronka Premium

Alkoholické a nealkoholické
nápoje

Žatecký pivovar, spol. s r.o., Žatec

Cibule kuchyňská

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

Michal Ryšavý, Žatec

Hermína - bageta

Ostatní

KM - PRODUKT s.r.o., Krupka

ROK 2011
NÁZEV VÝROBKU

KATEGORIE VÝROBKU

Pečené koleno bez kosti

Masné výrobky tepelně
ASTUR-KA, s.r.o., Charvatce
opracované, včetně uzených mas

Apetito klobáska

Masné výrobky trvanlivé

Varnsdorfské uzeniny, s.r.o.

Řeznický chléb 500g

Pekařské výrobky

APLICA s.r.o., Ústí nad Labem

Brusinkový řez

Cukrářské výrobky

Beatrice Žítková,
Cukrárna Sluníčko, Varnsdorf

Hrušková pálenka

Alkoholické a nealkoholické
nápoje

Olga Syrovátková,
Zámecké sady Chrámce

Biovišňový extra džem

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

Olga Syrovátková,
Zámecké sady Chrámce

Knedlíky v pohodě – bramborový
Ostatní
knedlík

VÝROBCE

Bramborárna Bukovice, s.r.o.

ROK 2012
NÁZEV VÝROBKU

KATEGORIE VÝROBKU

VÝROBCE

Verneřický zauzený šunkový
salám

Masné výrobky tepelně
Agrokomplex, spol. s r.o.,
opracované, včetně uzených mas Verneřice

Verneřická papriková klobása

Masné výrobky trvanlivé

Agrokomplex, spol. s r.o.,
Verneřice

Pastevecký čerstvý sýr

Sýry včetně tvarohu

Polabské mlékárny,
provozovna Varnsdorf

Smetanový krém Bobík s
jahodami

Mléčné výrobky ostatní

Bohušovická mlékárna, a.s.,
Bohušovice nad Ohří

COP Českého Švýcarska

Pekařské výrobky

Pavlína Ptáčková,
Jiřetín pod Jedlovou

Dlaskův větrník

Cukrářské výrobky

František Dlask, Varnsdorf

Kocour světlý ležák

Alkoholické a nealkoholické
nápoje

Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o.

Sušená jablka

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

SEVEROFRUKT, a.s., Trávčice

Květový med

Ostatní

Ing. Radek Geletič, Lovosice

ROK 2013
NÁZEV VÝROBKU

KATEGORIE VÝROBKU

VÝROBCE

Žatecká výběrová šunka

Masné výrobky tepelně
Jatky Žatec s.r.o.
opracované, včetně uzených mas

Novobranské korálky

Masné výrobky trvanlivé

Uzenářství Chovaneček,
Litoměřice

Čerstvý kozí sýr Legenda

Sýry včetně tvarohu

Marešová Barbora, Břvany

BIO máslo cihla

Mléčné výrobky ostatní

Polabské mlékárny,
provozovna Varnsdorf

Kvasový chléb

Pekařské výrobky

LIMMA food, a.s.,
Česká Kamenice

Beránkův čokoládový dort

Cukrářské výrobky

Robert Beránek, Libochovice

Sadařův mošt - jablečný
s dužinou odrůdový "ŠAMPION"

Alkoholické a nealkoholické
nápoje

LoPe Fruit s.r.o., Šepetely

Svádovské jahody

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

Ing. Stanislav Štrympl,
Ústí nad Labem

Lužické bramborové šišky
s mákem

Ostatní

Karel Švambera, Lužice

ROK 2014
NÁZEV VÝROBKU

KATEGORIE VÝROBKU

VÝROBCE

Špekáčky

Masné výrobky tepelně
Vojtěch Strauss, Most
opracované, včetně uzených mas

Novobranský pršut – Karé

Masné výrobky trvanlivé

Uzenářství Chovaneček,
Litoměřice

Ovčí čerstvý sýr

Sýry včetně tvarohu

I.H.FARM, s.r.o., Louny

Držovický ovčí jogurt bílý BIO

Mléčné výrobky ostatní

Jakub Laušman, Držovice

Sádlový koláček

Pekařské výrobky

Alena Šedivá, Krásná Lípa

Dortletka

Cukrářské výrobky

Jaroslava Michalcová,
Roudnice nad Labem

Polotmavý ležák 12°

Alkoholické a nealkoholické
nápoje

MOSTECKÝ KAHAN s.r.o., Most

Třešně

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

Zemědělské družstvo Klapý

Bramborové plátky se šunkou,
smetanou a pažitkou

Ostatní

Bramborárna Bukovice, s.r.o.

ROK 2015
NÁZEV VÝROBKU

KATEGORIE VÝROBKU

VÝROBCE

Menčíkova podkova

Masné výrobky tepelně
Varnsdorfské uzeniny, s.r.o.
opracované, včetně uzených mas

Archivní sušená slanina

Masné výrobky trvanlivé

Uzenářství Chovaneček,
Litoměřice

Kozí sýr přírodní

Sýry včetně tvarohu

Ondřej Malina, Nová Víska

Kozí mléko bio

Mléčné výrobky ostatní

Jakub Laušman, Držovice

Onďasův rohlík

Pekařské výrobky

Jiří Ondečko, Děčín

Smetanovo-tvarohový mrak

Cukrářské výrobky

Petra Peštiková, Děčín

Kocour IPA Samuraj

Alkoholické a nealkoholické
nápoje

Pivovar Kocour Varnsdorf, s.r.o.

Mlsný Filip - Višňový džem

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

DY servis s.r.o., Radešín

Čertovsky dobré a křupavé
brambůrky solené

Ostatní

Slavomír Hadrava, Hradiště

ROK 2016
NÁZEV VÝROBKU

KATEGORIE VÝROBKU

VÝROBCE

Pečené koleno bez kosti

Masné výrobky tepelně
ASTUR-KA, s.r.o., Charvátce
opracované, včetně uzených mas

Tradiční játrová paštika

Masné výrobky trvanlivé

Čongrády s.r.o., Lešky – Lubenec

Gouda kozí sýr

Sýry včetně tvarohu

POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.,
Varnsdorf

Pasterované kozí mléko

Mléčné výrobky ostatní

Ondřej Malina, Nová Víska

Makovec bez mouky

Pekařské výrobky

Jaroslava Michalcová, Roudnice
nad Labem

Větrník Monopol

Cukrářské výrobky

Gabriela Schönbauerová Pivovar Monopol

Jablečno-rakytníková šťáva s
dužinou

Alkoholické a nealkoholické
nápoje

LoPe Fruit s.r.o., Šepetely

Jablka sušená – kostky

Ovoce a zelenina v čerstvé nebo
zpracované formě

SEVEROFRUKT, a.s., Trávčice

Květový med – lipový

Ostatní

Ing. Radek Geletič, Lovosice

V roce 2016 bylo přihlášeno do soutěže „Regionální Potravina“
Ústeckého kraje 247 výrobků od 53 výrobců, což je rekordně
nejvyšší počet v rámci krajů.
Do soutěže „Nejlepší potravinářský výrobek ÚK – Kraje Přemysla
Oráče“ bylo přihlášeno dokonce 254 výrobků od 56 výrobců.

SPOLUPRÁCE S VÝROBCI, POTRAVINÁŘI
Spolupráce s našimi zpracovateli, potravináři a zemědělci je velmi
dobrá, našli jsme si k sobě cestu a potravináři pochopili, že chceme aby
jejich výrobky byly propagovány, zviditelněny a tím se jim zvýšil odbyt
jejich výrobků a samozřejmě se jim pak zvýší i tržby a mohou rozšiřovat
svou výrobu.
Propagaci regionálních výrobků organizujeme během celého roku při
různých příležitostech na různých místech. Byli jsme s jejich výrobky
i v zahraničí – v Sasku, Drážďanech a na dalších místech - všude naše
výrobky sklidily velký úspěch.

ÚČAST NA CELOSTÁTNÍCH A MEZINÁRODNÍCH AKCÍCH

Máme radost z toho, když se naši potravináři zúčastňují některých
celostátních i mezinárodních akcí, například:
• V roce 2016 se veletrhu v Berlíně zúčastnili:
• Pan Robert Beránek s výrobkem Beránkův čokoládový dort
• Pan Slavomír Hadrava – Čertovsky dobré a křupavé brambůrky
solené

• Paní Jaroslava Michalcová z cukrárny Dortletka v Ústí nad Labem
se stala „Živnostníkem roku Ústeckého kraje 2015“ a jen o
krůček ji minul „Živnostník roku ČR 2015“ – dostala se až do
semifinále; vyhodnocení se konalo na Žofíně. Paní Michalcová se
umisťuje také na předních místech v regionálních soutěžích.

ZNAČKA KLASA
• Firma PAPEI, a.s., Roudnice nad Labem ke svým certifikovaných
výrobkům přidala:
• Nakládaný camembert a Nakládaný camembert gurmán - 29.8.2016
• Podřipská majonéza – 6.12.2016
• Pečené koleno s kostí – 11.12.2016

• Bohušovická mlékárna, a.s, Bohušovice nad Ohří získala dne 31.5.2016
certifikáty pro tyto výrobky:
• Kapucín kondenzované mléko do kávy, Kapucín trvanlivá smetana 10% do kávy
• Smetanový krém BOBÍK jahodový, s čokoládovou příchutí a s vanilkovou příchutí

• Bramborárna Bukovice, s.r.o., Bukovice (Teplice)
• Bramborový knedlík – 1.4.2016

• SEVEROFRUKT, a.s., Trávčice

• Jablečný koncentrát – 9.1.2016

• Moštárna Louny In s.r.o.

• Višeň nektar, Jablko – rakytník – 6.12.2016

ZÁVĚR
Z uvedené prezentace vyplývá, že zavedené soutěže o značku
„Regionální potravina“ a “Nejlepší potravinářský výrobek ÚK – Kraje
Přemysla Oráče” splnily svůj účel.
Zvýšil se zájem spotřebitelů o české potraviny z našeho Ústeckého kraje.
Soutěž o značku „Regionální potravina“ pomohla výrobcům k propagaci
jejich výrobků, narostl jim okruh spotřebitelů a zvýšil se zájem o jejich
produkty.
Zákazníci mají dnes větší zájem o edukaci týkající se potravin než tomu
bylo v minulosti. Zároveň je ale stále hodně spotřebitelů, kteří jsou
primárně orientováni na cenu.

Potravináři mezi sebou navazují užší spolupráci a dodávají si
vzájemně výrobky do svých prodejen, což také přispívá k vyššímu
prodeji.
Poděkování patří Ústeckému kraji, MZe ČR, SZIFu, Agrární
komoře ČR a Potravinářské komoře ČR, kteří se o značku
„Regionální potravina“ zasloužili. Bez podpory Ústeckého kraje by
tyto soutěže nemohly být organizovány.

Poděkování však patří hlavně výrobcům, kteří se soutěže
zúčastnili: není to pro ně jednoduché, zvláště v této složité době,
mají s účastí spojené náklady, ale na druhé straně vidí, že jim naše
propagace, výstavky a ochutnávky pomohou rozšířit okruh
spotřebitelů, kteří u nich budou tyto dobroty nakupovat.

Kvalita českých potravin, chuť, vzhled a čerstvost jsou
neoddiskutovatelné.
Měli bychom se sklánět před výrobci, před jejich vynikající
řemeslnou prací, co všechno chutného dovedou vyrobit!
Važme si všichni jejich práce, ta se nedá odbýt, je každodenně
pod kontrolou spotřebitelů!

A NYNÍ NĚKOLIK FOTOGRAFIÍ
Z NAŠICH AKCÍ

ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE 2016

ZEMĚ ŽIVITELKA 2016
v Českých Budějovicích

VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE
2016

VÝŽIVA A ZDRAVÍ 2016
Lázeňský dům BEETHOVEN, Teplice

VINOBRANÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ

FARMÁŘSKÉ TRHY V ROUDNICI NAD LABEM
24. 9. 2016

3. FARMÁŘSKÁ SLAVNOST V MOSTĚ
V ROCE 2016

GASTRO FOOD FEST LITOMĚŘICE 2016

DĚKUJI ZA POZORNOST.

Ludmila Holadová
Okresní agrární komora Most
Dělnická 33
434 01 Most – Velebudice

tel.: +420 602 341 689
e-mail: oakmo@oakmo.cz
www.kisuk.cz

